Zápis
z jednání školské rady dne 5. 9. 18
Přítomni: členové Mgr. Hana Císařová, Ing. Marie Hanzalíková, Hana Sobíšková, Bc. Martin Hulík, Mgr. Anita
Stašková, Mgr. Lubomír Novotný, Mgr. Zdeněk Vaclík, Ing. Jana Poloková,
Omluveni: Jitka Tarabová
Za školu: Mgr. Luděk Kopřiva, ředitel školy, Růžena Hrdá, ekonomický zástupce
1. Schválení programu jednání školské rady, přivítání nového člena
2. Pověření zápisem: paní Růžena Hrdá
3. Projednání a schválení „Výroční zprávy o činnosti školy
4. Diskuze

Ad 1., 2.) Jednání zahájila Mgr. Hana Císařová, seznámila přítomné s programem a pověřila zápisem Růženu Hrdou,
uvedla do funkce a představila novou členku školské rady paní Ing. Janu Polokovou
Ad 3.) Předsedkyně vyzvala přítomné k diskuzi o „Výroční zprávě“. Konečné výsledky vzdělávání doplněny o přesná
čísla o úspěšnosti opravných zkoušek z pěti žáků, kteří dělali opravné zkoušky, uspěli 4. Dotaz pana radního Hulíka,
na ukončení spolupráce s nízkoprahovým zařízením Molo. K ukončení spolupráce došlo na základě nespokojenosti
žáků i učitelů s kvalitou programů. Náhradou by měla být prohloubená spolupráce s PPP. Paní radní Poloková se
dotázala na výsledky výběrového zjišťování ČŠI, které proběhlo ve škole. Jednalo se o mediální gramotnost, výstupy
jsou statistické povahy. Další zjišťování bylo šetření u pedagogických pracovníků. Tyto výsledky do školy nebyly dosud
zaslány.
„Výroční zpráva“ byla schválena jednomyslně všemi přítomnými.
Ad 4.) V diskuzi paní předsedkyně vyzvala k podnětům k práci ve škole. Pan Hulík se zeptal, zda se na prvním stupni
školy učí základy IT. Pan Vaclík odpověděl, že v IT učebně se vyučuje IT a také procvičují výukové programy
k jednotlivým předmětům. V 5. třídě se děti učí základům programování s programem Baltík, v dalších ročnících se
učí pracovat s informacemi a zpracování referátů, práci na PC, která se bude hodit pro další práci a studiium. (Office)
Paní Poloková navrhuje druhý jazyk dříve, než od 8. třídy, alespoň formou kroužku.
Ředitel školy seznámil radní s prázdninovými pracemi ve škole. Do konce října by měl být nový plot u školního hřiště.
O prázdninách byl opraven a rozšířen školní rozhlas, který přestal fungovat po jarní bouřce. V příštím roce by měla
proběhnout velká oprava pavilonu druhého stupně .
Další rada bude svolána v druhém pololetí školního roku, popřípadě dle potřeby.
Zapsala Růžena Hrdá
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